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 2مقدمو محمدرضا رمضاني 1محمد سيرجاني

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویپژوهشی  مربی1

 و منابع طبیعی خراسان رضوی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی 2 
 

 22/3/12؛ تاريخ پذيرش:  11/12/11تاريخ دريافت:  

  چكيده

 به. با توجه داردزیادی  آبی نیاز که استنیمه خشك ایران  محصوالت خشك و از یكی پنبه

 محصولکمتر   آب مصرف با تا گردد اتخاذ هاییروشضرورت دارد  ،ایران در محدودیت منابع آب

. است خشكی به ارقام متحمل از استفاده اهداف راههای نیل به این از د. یكیشوتولید  یقبول قابل

این امر  دارند و تفاوتیكدیگر  با لوژیكیورفم خصوصیات از نظر خشكی به تحملم ارقام مختلف

 طیاین بررسی  بنابراین. دشوارقام می این و خسارت آنها روی آفاتجذب در  اختالف باعث

 -شرق کشور پنبهطرح( در ایستگاه تحقیقات  وگانه )شاهد جدا آزمایشدر دو  1832-38 هایسال

کامل تصادفی از نظر آفات مهم پنبه  بلوکهایرقم متحمل به خشكی در قالب طرح  7و  اجرا کاشمر

 تصادفی بطور بوته 11 کرت هراز  ،هر هفته یكبار ،برداری از آفاتنمونه جهت .مقایسه شدند

ها گل، هادر داخل غنچه، سنك قوزه برگ باالیی 8در  پنبه سفید بالكتعداد بوته  در هرانتخاب و 

  پایان در شد.و یادداشت می شمارش (و پایین وسط ،باال) برگ 8 در و زنجرك پنبه هاو قوزه

 دانكن اینهمها با آزمون چند دامیانگین و تحلیل و تجزیه SASحاصله با نرم افزار  یهاداده

باالترین و سوپراکرا  08211م ارقا مورد مقایسهدر بین ارقام  نتایج نشان داد که. نددمقایسه ش

 تند.شترین جذابیت را برای آفات داپایین

 

         1آفات، پنبه، خشكی هاي كليدي:واژه
 

                                     
 sirjani45@yahoo.comمسئول مكاتبه: *
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 مقدمه

 بارندگی میانگینبا نیز ایران  .(1991 فلینت و همكاران،جهان خشك هستند ) مناطق بیشتر

 .(1993زنگی، ) گردد در زمره مناطق خشك و نیمه خشك طبقه بندی میدر سال یلی متر م 201

با توجه به  .است قرارگرفتهنیمه خشك  ومناطق خشك  درایران  کشاورزی اراضی وسیعی ازبخش 

ضرورت دارد تا از  ، و کمبود آب کشاورزیدر ایران  و افت آبهای زیرزمینیکاهش نزوالت جوی 

بررسی  یك دره گردد که با حداقل آب مصرفی محصول قابل قبولی برداشت نمود. ارقامی استفاد

بایع کالی ساری انجام  در ارقام مقاوم به خشكی به ابیمنظور دستیه ب پنبهرقم تجارتی   10که 

 بیكسیان،بیشترین عملكرد را داشتند ) 2-و زتا 1، بختگان، تاشكند لحسا، 1211ارقام  شد

1998). 

بختگان، کرما و ورامین از نظر  ، B-557،HARرقم پنبه در گرگان، ارقام  11 همقایساز  پس

رقم  ،پنبه تتراپلوئید ژنوتیپ 01 بین . از(1993زنگی، ) مطلوب بودند خشكیتحمل به  شاخص

 درپنبه رقم   10 (. در مقایسه2118 مقدم و همكاران،رمضانی) بود ارقامبهتر از سایر  989شیرپان 

 کاشت .بودبرتر  30یلیرقم ناز ،ورامین در مطلوب و محدود نسبتاً ،محدودری رژیم آبیا سه

کشها سطح وسیع ممكن است کاربرد حشره در( WC-12NI) مثال عنوانهب اکراهای تیپ سایپنبه

گزارش داد که  (1998) ویلسون (.1999نارانجو و فلینت، ) کاهش دهد درصد 81 متوسط طورهبرا 

 معمولی هایبرگ با از کولتیوارهای اکرا کمتر سای پنبه تیپ در (Tetranichus) جنسهای کنه

قیقی نتیجه تح طی (1991) همكاران و فلینت (.1990نارانچو و همكاران، ) شونددیده می دلتاپاین

در آبیاری هفتگی نسبت به آبیاری دو  سفید بالك بالغ، پوره و حشره   تخم گرفتند که تراکم فصلی

و عملكرد  دوم کاهش یافت سالدرصد در  28-81 و درصد در سال اول 09-19تیب  ترهفتگی به

از  یكیپنبه را   سفید بالكنیز در آمریكا  بود. بیشترپنبه در آستانه یك حشره کامل در برگ 

 .(1939بری، هنه) اندذکر نمودهموثر در کاهش عملكرد و کیفیت پنبه  عوامل

 

 هامواد و روش
 تابالدیال و، 08211 ، سیلند،ورامینسوپراکرا، ایرما،   شاملرقم پنبه  7این طرح با کشت 

تكرار  8ی کامل تصادفی در هاصورت بلوكبه تحت تنش( در دو آزمایش جداگانه )شاهد وسیندوز 

. روش آبیاری آمد به مرحله اجرا در 1832-38 هایسال طیکاشمر  پنبهدر ایستگاه تحقیقات 

متر در نظر گرفته شد. سانتی 71×21 هاو فاصله بوتهانتخاب شیاری طبق عرف منطقه به روش 

برداری هر هفته شد. نمونهیاری میبدر میان آ رطور معمول و تحت تنش یك باشاهد بهآزمایش 



 32                                                                                               مقدمو محمدرضا رمضانيي محمد سيرجان

برگ  8طور تصادفی انتخاب و تعداد زنجرك در پشت بوته به 11یك بار و در هر بار از هر تیمار 

و  هاوزه داخل گلقو سنك  )انتهایی( برگ باالیی 8در پشت  فید بالكس)باال، وسط و پایین(، 

تجزیه و  SASی حاصله با نرم افزار هادادهدر پایان ی هر بوته شمارش و یادداشت شد. هاوزهق

 .ندبا آزمون چند دامنه ای دانكن مقایسه شد هاتحلیل و میانگین

 نتايج و بحث

که میانگین  نتایج نشان داد، هاو تحلیل داده زیهپس از تج: (1332سال اول )نتايج  -الف

و در دو مكان اجرای  پنبه در ارقام مختلف پنبه مورد آزمایش سفید بالك ووزه قجمعیت سنك 

. (1)جدول  داری نداشتندك پنبه تفاوت معنیزنجر از نظر دار بود ولی تیمارهامعنی طرح کامالً

پنبه  سفید بالكشتر و تیمارهای آزمایش شاهد بی وزه پنبه درقسنك  زنجرك و میانگین جمعیت

ترتیب با میانگین هسیلند ب تابالدیال و از بین ارقام مورد بررسی، ارقام. (2)جدول  کمتر از طرح بود

 و 08211وزه و ارقامقحشره در بوته دارای باالترین و پایین ترین تعداد سنك  12/1و  29/2

حشره در برگ دارای بیشترین و کمترین تعداد  39/2و  3/9ی هاترتیب با میانگینهنیز ب سوپراکرا 

 .(8)جدول  پنبه بودند سفید بالك

 
 1332-تجزيه واريانس آفات مهم پنبه در ارقام متحمل به خشكي -1جدول 

 سفید بالك پنبه سنك قوزه پنبه زنجرك پنبه درجه آزادی منابع تغییر

 مكان

 بلوك )مكان(

 تیمار
 مكان× تیمار

 خطا

 کل

1 

0 

1 
1 

20 

01 

11/312 n.s 

1/071 n.s 

9/301n.s 

7/919 n.s 

991/8  

1/011 n.s 

1/109 n.s 

1/911** 

1/131** 

119/1  

0/987* 

1/032n.s 

0/993** 

12/031 ** 

379/1  

C.V  33 /29   18/27         10/19       

 n.s 1و  %9دار در سطوح ترتیب نشان دهنده اختالف معنیبه **و *  دار،غیر معنی% 

 
 1332-مقايسه ميانگين آفات پنبه در دو مكان مختلف در تيمارها -2 جدول

 سفید بالك پنبه سنك قوزه پنبه  زنجرك پنبه آزمایش

 شاهد
 طرح

a 139/3 
b 171/7 

a 110/1 
019/1  a 

b 702/8 
a 023/0 

 ندارند داریدرصد( اختالف معنی 9در هر ستون حروف مشابه از نظر آماری )در سطح احتمال 
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 .1332-مقايسه ميانگين آفات پنبه در ارقام متحمل به خشكي  -3 جدول

 سفید بالك پنبه سنك قوزه پنبه  زنجرك پنبه تیمار)رقم(

 سوپر اکرا 
 ایرما

 ورامین 

 سیلند

08211 
 تابالدیال

 سیندوز 

117/9  b 

911/1  ab 

888/3 a 

788/3  a 

911/3  a 

111/7  ab 

917/3  a 

138/1 b 

111/1 b 

188/1  b 

111/1 b 

938/1  b 

291/2 a 

138/1  b 

391/2  b 

111/9  a 

111/8  b 

788/0  a 

138/9  a 
911/8  b 

711/8  b 

 .داری ندارنددرصد( اختالف معنی 9در هر ستون حروف مشابه از نظر آماری )در سطح احتمال  

 

قبیل ارقام پنبه مورد آزمایش از نظر تمامی آفات مورد بررسی از : (1333سال دوم )نتايج  -ب

داری داشتند ولی در دو مكان اجرای پنبه تفاوت معنی سفید بالكوزه پنبه و قزنجرك پنبه، سنك 

( و در آزمایش 0)جدول  دار بودندپنبه معنی سفید بالك آفات سنك و ،طرح بجز زنجرك پنبه

ام بین ارق (. در9)جدول  شاهد تمامی آفات میانگین باالتری نسبت به آزمایش تحت تنش داشتند

حشره در  31/2با  سوپراکراحشره در برگ باالترین و  91/9با میانگین  سیندوزمورد بررسی رقم 

و  08211وزه پنبه در ارقام قو کمترین سنك  . بیشترینترین جمعیت زنجرك را داشتندبرگ پایین

ر ارقام پنبه نیز د سفید بالكحشره در بوته مشاهده شد. 98/1و  18/9ترتیب با میانگین به ایرما

ترین جمعیت حشره در برگ دارای باالترین و پایین 1/2و  9/0ترتیب با میانگین به ایرماو  ورامین

 . (1 )جدول بود
 

 1333-تجزيه واريانس آفات مهم پنبه در ارقام متحمل به خشكي  -1جدول 

 سفید بالك پنبه سنك قوزه پنبه  زنجرك پنبه درجه آزادی منابع تغییر

 مكان

 بلوك )مكان(

 تیمار
 مكان× تیمار

 خطا

 کل

1 

0 

1 
1 

20 

01 

1/131n.s 

1/998n.s 

3/109** 

1/712n.s 

178/1  

1/111n.s 

1/389n.s 

1/179** 

8/202** 

831/1  

1/929n.s 

1/219n.s 

1/809** 

8/117** 

972/1  

C.V                                          72 /20  19/21   91/21 

n.s 1و  %9دار در سطوح دهنده اختالف معنیترتیب نشانبه **و *  ر،داغیر معنی% 
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 .1333- مقايسه ميانگين آفات پنبه در دو مكان مختلف در تيمارها  -5 جدول

 سفید بالك پنبه سنك قوزه پنبه  زنجرك پنبه آزمایش

 شاهد

 طرح

a 297/0 

a 128/0 

a 131/8 

  791/2 a 

a 888 /8 

b 997/8 

 داری ندارنددرصد( اختالف معنی 9ف مشابه از نظر آماری )در سطح احتمال  در هر ستون حرو 
 

 1333-مقايسه ميانگين آفات پنبه در ارقام متحمل به خشكي   -6 جدول

 سفید بالك پنبه سنك قوزه پنبه  زنجرك پنبه )رقم( تیمار

 سوپر اکرا 
 ایرما

 ورامین 

 سیلند

08211 
 تابالدیال

 سیندوز 

311/2  b 

111/9  a 

038/0 a 

211/9 a 

111/8 b 
1117/8 b 

911/9 a 

911/2  bcd 

988/1  d 

191/8  bc 

811/8 b 

188/9 a 

011/2  cd 

938/2 bcd 

988/8 b 

991/0 a 

188/2 c 

911/2 c 

111/8  b 
211/0  ab 

711/2 c 

 .داری ندارنددرصد( اختالف معنی 9در هر ستون حروف مشابه از نظر آماری )در سطح احتمال  

 

پنبه در ارقام مورد بررسی  سفید بالكنشان داد که آفات زنجرك و تجزیه واریانس مرکب 

پنبه  سفید بالكسال روی آفات سنك قوزه و  داری داشتند. همچنین مكان و اختالف بسیار معنی

می توان  هااساس نتایج تجزیه واریانس و میانگین تاثیر داشت. در آزمایش تحت تنش طرح بر

ترین باالترین و سوپراکرا پایین 08211قام متحمل به خشكی رقم چنین اظهار داشت که در بین ار

 .(7)جدول  جذابیت را برای آفات داشتند
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 1332-33تجزيه واريانس مركب آفات مهم پنبه در ارقام متحمل به خشكي ، -7جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

 سفید بالك پنبه سنك قوزه پنبه زنجرك پنبه

 مكان

 سال

 سال×مكان
 سال(×ك )مكانبلو

 تیمار

 مكان× تیمار

 سال× تیمار
 مكان*سال× تیمار

 خطا

 کل

1 

1 

1 
3 

9 

9 

9 
9 

01 

71 

1/910n.s 

912/299 ** 

0/170n.s 

1/919n.s 

211/18 ** 

0/303n.s. 

0/719n.s. 
8/321n.s. 

911/2  

311/1 * 

821/09 ** 

1/211n.s. 

1/092n.s. 

8/223n.s. 

980/2 ** 

317/8 ** 

309/1 ** 

270/1  

802/0 ** 

110/3 ** 

1/121n.s. 

1/309n.s. 

892/1 ** 

181/3 ** 

911/0 ** 
928/7 ** 

113/1  

C.V  71 /21  29/28  71/21  

 n.s. 1و  %9دار در سطوح دهنده اختالف معنیترتیب نشانبه **و *  دار،غیر معنی%  

 

 
 

 .1332 –مقايسه ميانگين آفات مهم ارقام متحمل به خشكي در كاشمر  -1شكل 
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 .1332كاشمر،  –ميانگين آفات پنبه در دو آزمايش شاهد و تحت تنش  مقايسه -2شكل 

 

 
 

.1333 –مقايسه ميانگين آفات مهم ارقام متحمل به خشكي در كاشمر  -3شكل   
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 1333 -مقايسه ميانگين آفات مهم ارقام متحمل به خشكي در كاشمر -1شكل 
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Abstract 
Cotton is one of the arid and semi arid crops of Iran, which has a lot of water 

requirements. Because of limited water resources in Iran, it is necessary to 

achieve methods to consume less water to produce an acceptable yield. One 
way of achieving these goals is drought tolerant varieties. Morphological 

characteristics of drought tolerant varieties are different with each other and this 

difference causes different pests damage on them. Therefore, this study 
conducted during 2003-4 in the Cotton Research Station of Kashmar and 7 

drought tolerant varieties in a randomized complete block design were 

compared for important pests. Sampling of pests on 10 plants of every plot was 

carried out randomly and cotton whiteflies in three terminal leaves of each 
plant, boll bugs inside buds, flowers and bolls, and cotton leafhoppers on the 

three leaves of plant (top, middle and bottom) were counted and recorded. 

Finally, data analyzed with SAS software and the means were compared with 
Duncan multiple range test. Results showed that among cultivars, 43,200 and 

Superokra had highest and lowest attractiveness for pests respectively. 
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